
 

Ухвала 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

від 25 квітня 2016 року з питання 

“Про організацію і проведення усіх видів практики студентів” 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, проф. 

Скибінського С. В. з питання “Про організацію і проведення усіх видів практики студентів” 

Вчена рада відзначає, що ректоратом університету, керівництвом інституту економіки та 

фінансів і факультетів, кафедрами і методичними радами різних рівнів проведено значні 

цілеспрямовані роботи із забезпечення відповідності освітнього процесу вимогам державних 

стандартів освіти. Це особливо важливо в період пріоритетності практичної підготовки фахівців, 

масштабних реформ у вищій освіті та посиленого контролю МОН України у процесі ліцензійно-

акредитаційних перевірок. Професорсько-викладацький склад університету активно включився у 

розробку і виконання низки заходів з практикування студентів, ним здійснюється навчання, 

інструктування виконавців, студентів, а також контроль за виконанням. Питання про 

практикування студентів заслуховуються на вчених радах. Проте, цей важливий напрям роботи 

вимагає більших зусиль, інтенсивнішої праці на кафедрах, кваліфікованішого підходу до 

організації і проведення практик, створення навчально-методичної бази для практикування та 

усунення недоліків, упущень, що мають місце. 

 

Виходячи з цього, Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінського С. В. з 

питання “Про організацію і проведення усіх видів практики студентів” взяти до відома. 

2. Вважати ключовим, пріоритетним завданням ректорату, Навчально-наукового інституту 

економіки та фінансів, факультетів, кафедр і структурних підрозділів університету, поточного 

періоду в проведенні організаційних, методичних, інноваційних і контрольних заходів, 

спрямованих на організацію всього освітнього процесу в університеті відповідно до реформ 

освітньої діяльності вишів ініційованих МОН України передусім здійснення практичної 

підготовки студентів. 

3. Взяти до уваги, що за Положеннями про організацію проведення практики і про 

кафедру, які діють в університеті найважливіше місце та роль у практикуванні, відповідальність 

за цей напрям роботи покладено на випускову кафедру, керівника магістерської програми. 

4. Продовжити роботу в університеті спрямовану на покращення організації і проведення 

практик студентів, оптимізування практичної підготовки в науковій, навчальній, аудиторній і 

позааудиторній роботі та розробці навчально-методичного забезпечення і практикування на 

підприємствах.  

5. Схвалити проведену в університеті роботу над розробкою програм практик для магістрів 

і відзначити плідну працю авторських колективів на кафедрах МЕВ, фінансово-економічної 

безпеки та банківського бізнесу й інших та продовжити її до логічного завершення на всіх 

кафедрах, спеціальностях. 

6. Відзначити, що дирекція Навчально-наукового інституту економіки та фінансів, деканати 

факультетів ще недостатньо виконують організаційні і контрольні функції, внаслідок чого на 



випускових кафедрах мають місце недоліки в організації та проведенні практик, не приділяють 

належної уваги вдосконаленню практикування студентів, пошуку її нових форм, а також баз 

практик відповідно до вимог практикування студентів за реаліями навчального процесу 

поточного періоду, входження в європейський освітній простір. 

7. Виключити можливість порушень організації і проведення практик, які ще мають місце 

та полягали в декількох, паралельних автономних програмах однієї і тієї ж практики, але на 

різних кафедрах і написання та захист звітів на них, невідповідності між освітньою програмою і 

програмою практики зі спеціальності, недостатнього орієнтування програм практик на соціально-

особистісні і професійні компетенції фахівця тощо. 

8 Першому проректору університету проф. Барні М. Ю., проректору з науково-педагогічної 

роботи, проф. Скибінському С. В. у цей перехідний період кардинальних змін проводити з 

авторами програм практики навчання та обмін досвідом, посилити контроль за виконанням усіх 

видів робіт з практикування студентів і вживати відповідних заходів за його результатами. 

9. Директору Навчально-наукового інституту економіки та фінансів, деканам факультетів: 

 здійснити перевірку стану організації та проведення практик студентів і результати 

обговорити на вчених радах; 

 залучати студентів до питання практикування ще з першого курсу, виявляючи їхні 

нахили, інтереси і можливості, у т.ч. і практикування у зарубіжних фірмах. 

10. Завідувачам випускових кафедр: 

 оновлювати бази практики, включаючи до їх переліку найсучасніші підприємства, які 

зацікавлені в студентах-практикантах; 

 в програмах практик посилити рекомендаційну, консультативну складову, ширше 

використовувати в практикуванні сучасні інформаційні технології, розроблені ДК тощо. 

 практикувати створення при кафедрах лабораторій, гуртків, клубів за професійними 

інтересами як бази для практичної підготовки студентів. Зокрема, при кафедрі маркетингу - 

"Рекламну агенцію"; менеджменту - "Туристичну агенцію"; харчових технологій та готельно-

ресторанного бізнесу - "Ресторан", (на базі студентської їдальні, вул. Самчука, 9); бухобліку, 

аудиту - "Консалтингову бухгалтерську та аудиторську агенції"; експертизи товарів та послуг - 

"Навчальний митний пост", товарознавства непродтоварів і товарознавства продтоварів, 

відповідні, лабораторії контролю якості товарів; МЕВ - "Агенцію із залучення зарубіжних 

інвесторів в Україну і виходу національних підприємств на зарубіжні ринки" і ін. 

11. Директору Навчально-наукового інформаційного інституту доц. Швецю О.М. створити 

на сайті університету інформаційне вікно “Бази практики університету”, в якому передбачити 

перелік основних пропонованих студентам баз практики на кожній випусковій кафедрі, з якими 

укладені угоди про співпрацю та проходження практики, відповідних термінів проходження 

практики. Випусковим кафедрам оновлювати і подавати необхідну інформацію на початку 

кожного навчального року.  

12. Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покладається  на  першого  проректора  проф. 

Барну М. Ю., проректора з науково-педагогічної роботи проф. Скибінського С. В. 

 

 

 



 

 

 

 


